
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2008. (VI. 27.)) Ör. számú önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi  rendszeréről

                        

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV 
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.  XXXI.  Törvényben (továbbiakban:  Gyvt.)  foglalt  felhatalmazás  alapján az  önkormányzat  
által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi  
rendszeréről a következő rendeletet alkotja:

I. rész

A rendelet célja
 

1. §.
 

E rendelet célja, hogy Porva közigazgatási területén megállapítsa azokat az alapvető  szabályokat,  
amelyek  szerint  az  önkormányzat  segítséget  nyújt  a  gyermekek  törvényben  foglalt  jogainak  és  
érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről 
és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról.
 

A rendelet hatálya
2. §

 

(1) A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Porva  közigazgatási  területén  tartózkodó  magyar 
állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi  szerződés másként nem rendelkezik – az állandó 
tartózkodásra  jogosító  személyi  igazolvánnyal  rendelkező  bevándorolt,  valamint  a  magyar 
hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.

(2) A rendelet  hatálya a rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  tekintetében az  (1)  bekezdésben  
foglaltakon  túlmenően  kiterjed  az  Európai  Szociális  Kartát  megerősítő  országok  
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. Törvény  
rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.

(3) E  rendelet  szerint  kell  eljárni  az  (1)  –  (2)  bekezdésben meghatározott  személyeken  kívül  a  
Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is,  
ha  ideiglenes  hatályú  elhelyezés  vagy  más  ideiglenes  hatósági  intézkedés  elmulasztása  a 
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

(4) A Magyar Köztársaság területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek és fiatal  
felnőtt, valamint szülei gyámügyében e rendeletet akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés  
vagy más jogszabály szerint a személyes joguk az irányadó.

(5) A rendelet  hatálya nem terjed ki  az óvodai nevelés és az iskolai nevelés,  oktatás keretében  
biztosított  napközbeni  ellátásra,  ha  a  közoktatásról  szóló  –  többször  módosított  -  1993.  évi  
LXXIX. Törvény 114. §-a alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetőleg a 115. §  
alapján térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik.

 



A gyermekek védelmének rendszere
 

3. §
 

(1)   A  gyermekek  védelme  a  gyermek  családban  történő  nevelkedés  elősegítésére,  
veszélyeztetettségének  megelőzésére  és  megszüntetésére,  valamint  a  szülői  vagy  más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 
tevékenység.

(2) A  Képviselő-testület  e  rendeletben  foglaltak  szerint  biztosítja  a  pénzbeli  és  természetbeni,  
illetve  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokat,  továbbá  szervezi  és  közvetíti  a  máshol 
igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

(3)   A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja.
a.)   Pénzbeli és természetbeni ellátás.

-             rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
b.)  Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások:

-             gyermekjóléti szolgálat
-             gyermekek napközbeni ellátása

 

II. rész

Pénzbeli és természetbeni ellátások
      Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  

4. §
 

(1)   A Képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a  
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást  
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.

(2)   Elsősorban  azokat  a  gyermekeket,  illetve  családjukat  kell  alkalmanként  rendkívüli 
támogatásban  részesíteni,  akiknek  az  ellátásáról  más  módon  nem  lehet  gondoskodni,  
illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3)   Nem  állapítható  meg  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  abban  az  esetben,  ha  a 
gyermeket  gondozó  családban  az  1  főre  jutó  jövedelem  összege  az  öregségi  nyugdíj  
mindenkori  legkisebb  összegét,  valamint  a  gyermeket  gondozó  család  vagyona  (4) 
bekezdésben foglaltakat meghaladja.

(4)   E rendelet alkalmazásában vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá  
vagyoni  értékű  jogot  kell  érteni,  amelynek  egy  főre  jutó  értéke  a  gyermeket  gondozó  
családban

            a.)külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy 
b.)    együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 
meghaladja, azzal hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a  
tartásra köteles  más törvényes  képviselő életvitelszerűen lakik,  az  a vagyoni  értékű jog,  
amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel  



fenntartott gépjármű.
(5) Különös méltánylást érdemlő esetben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható abban 

az esetben is, ha a kérelem nem felel meg a (3) bekezdésben foglaltaknak.
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege – rászorultsághoz igazodóan –  

1.000–5.000 Ft között állapítható meg, egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb 2  
alkalommal adható.

 (7) Ha a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás biztosítása meghatározott célra szükséges, és  
az eset körülményeiből arra lehet következtetni, hogy a gondozó a támogatás összegét nem a 
rendeltetésének megfelelően használja fel, a támogatás felvételére jogosult kötelezhető arra,  
hogy  a  támogatás  rendeltetésszerű  felhasználásáról  meghatározott  időn  belül  közületi  
számlával vagy egyéb okirat bemutatásával számoljon el.

 

III. rész
Természetben nyújtott támogatások

5. §
 

(1)  A  települési  önkormányzat  képviselő-testületének  döntése  alapján  a  rendszeres  és  a  
rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  természetbeni  ellátás  formájában  is  nyújtható,  
különösen a védelembe vett gyermekek számára.

(2) A természetben nyújtott  ellátások formái, különösen az általános iskoláskorú gyermekek  
tankönyv  és  tanszer  ellátásának  támogatása,  gyermekintézmények  étkezési  térítésének 
díjkedvezményei,  tandíj,  egészségügyi  szolgáltatásért  fizetendő  térítési  díj,  élelmiszer-
utalvány, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.

(3)   A gyermekjóléti szolgálat, a jegyző, a gyámhivatal, a nevelési-oktatási intézmény vezetői  
kezdeményezésére  a  támogatást  természetben  nyújtott  ellátásként  lehet  megállapítani  
különösen  akkor,  ha  az  ügy  körülményeire  tekintettel  feltételezhető,  hogy  a  gondozó  a  
pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítja.

 

IV. rész
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti szolgálat
6. §

 

(1)   A Képviselő-testület  a  Gyvt.  39.  §-ában meghatározott  szolgáltatást,  mint  alapellátást  
biztosítja.

(2)   A  gyermekjóléti  szolgálat  -  összehangolva  a  védőnői  szolgálattal  –  szervezési,  
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

(3)   A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató  
Központ (8420 Zirc, Ady E. u. 3.) keretében biztosítja.

 

 



Gyermekek napközbeni ellátása
7. §

 

(1)   A gyermekek  napközbeni  ellátásaként  a  családban élő gyermek életkorának megfelelő  
nappali  felügyeletét,  gondozását,  nevelését,  foglakoztatását  és  étkeztetését  kell  
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük,  
munkaerőpiaci  részvételt  elősegítő  programban,  képzésben  való  részvételük,  betegségük  
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

(2)   A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását a 
a)   Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva 
b)   Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 

                    közoktatási intézményei útján biztosítja.
 

8. §
 

(1)   A gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetésért fizetendő térítési díjat az  
1. számú mellékletben meghatározottak szerint kell fizetni.

(2)   A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

V. rész
Eljárási rendelkezések

9. §

(1)   E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló  
kérelmet  a  szülő  vagy  más  törvényes  képviselő  a  Porva  Községi  Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatalába terjesztheti elő.

(2)   Az  (1)  bekezdésben  megállapított  pénzbeli  ellátások  megállapítását  nevelési-oktatási  
intézmény,  gyámhatóság,  gyermekjóléti  szolgálat,  továbbá  más  családvédelemmel  
foglalkozó intézmény, illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is  
kezdeményezheti.

10. §
 

(1)   A jogosultsági  feltételek közül  a  gyermeket  gondozó családban közös háztartásban élő  
közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő a 149/1997. (IX. 10.)  
Korm. r. 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a  
jövedelmi adataira vonatkozó bizonyítékokat, illetve az egy főre jutó jövedelem számításánál  
figyelembe vett körülményeinek bizonyítására az alábbi iratokat becsatolni:

a)     a  gyermek  elhelyezése,  vagy  ideiglenes  hatályú  elhelyezése  és  a  gyámrendelés  
tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot,

b)     a  szülői  felügyeleti  jog  egyik  szülő  általi  gyakorlása  esetén  az  erre  vonatkozó 
megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet,



c)      a  tartósan  beteg,  illetőleg  fogyatékos  gyermek  egészségi  állapotára  vonatkozó 
igazolást,

d)     a középfokú vagy más felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az  
oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról.

(2)   Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók  
tényleges  nettó  összjövedelmét  csökkenteni  kell  a  támogatást  kérő  és  házastársa  által  
bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével.

(3)   A  havonta  rendszeresen  mérhető  jövedelem  megállapításánál  a  kérelem  benyújtását  
megelőző három hónap havi átlagát, egyéb jövedelmek esetén pedig egy évet kell figyelembe  
venni.  Ettől  eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyaikban igazolható ok miatt tartós  
romlás vélelmezhető. Ebben az esetben a kérelem benyújtását megelőző hónap havi átlagát  
kell figyelembe venni.

(4)   A jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe 
venni:

-  a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
-  a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
-  a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás  

munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
-  a  25  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkező,  felsőoktatási  

intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
-  korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi,  

értelmi,  beszéd-  vagy  más fogyatékos  (  a  továbbiakban:  tartósan beteg,  
illetőleg fogyatékos)  gyermeket,

-  az előzőekhez  nem tartozó a Csjt.  alapján  a szülő vagy házastársa által  
eltartott rokont.

 

(5)   A  (4)  bekezdés  alapján  figyelembe  kell  venni  a  támogatást  kérő  szülővel  (törvényes 
képviselővel) közös háztartásban élő valamennyi

a)     vér szerinti és örökbefogadott gyermeket,
b)     nevelt és családba fogadott gyermeket.

(6)   A támogatást  kérővel  közös  háztartásban élő  gyermekként  kell  figyelembe venni  azt  a  
gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban,  
kollégiumban, kórházban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban 
részesül.

(7)    A  kérelemben,  valamint  a  jövedelemnyilatkozatban  szereplő  adatok  valódisága  
környezettanulmánnyal vizsgálható. A jogosultság elbírálásánál vagyoni helyzet vizsgálata  
írható  elő,  amennyiben  az  önkormányzatnak  hivatalos  tudomása  van  arról,  vagy  a  
környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei  
nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak.

(8)    A támogatást  kérő  köteles  az  életkörülményeiről  való  tájékozódást  elősegíteni,  annak  
feltárásában közreműködni és valós adatot közölni.

 



11. §
 

(1)   A polgármester a Képviselő-testület 15/2005. (X. 28.) számú önkormányzati rendeletében 
átruházott hatáskörében I. fokon jár el, határozata ellen a Porva Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületéhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 

(2)   A polgármester az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről köteles a Képviselő-
testületnek minden naptári negyedév végét követő első testületi ülésen írásban beszámolni.

 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
12. §

 

(1)   Jelen rendelet kihirdetési napján lép hatályba.
(2)   A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
(3)   E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a 133/1997. (VII. 29.) és a 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(4)   A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Porva Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 6/2007. (V. 21.) Ör. számú önkormányzati rendelete.
 

 

 

 

Veinperlné Kovács Andrea                                                     Somfai Rita
polgármester                                                Jegyzői feladatok ellátásával megbízott

ügyrendi helyettes           
                                                                                            

 

 

 

Kihirdetve: 2008. június 27-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
 

                                                                                                

Somfai Rita

                                                                                                   Jegyző h.
 

 

 



1. számú melléklet a 10/2008. (VI. 27.) Ör. számú önkormányzati rendelethez
 

A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjait az  
alábbiakban állapítja meg, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót. 
Az általános forgalmi adó jelenlegi mértéke 20 %
 

                                                                                            Fizetendő térítési díj
 

Óvoda térítési díja:
(Nyersanyagnorma: nettó 224 Ft/nap)                                            
2008. II. félévi térítési díj                                                                   325 Ft/fő/nap
 

 

Általános Iskola

Napközi térítési díja:
(Nyersanyagnorma: nettó 275 Ft/nap) 
2008. II. félévi térítési díj                                                         405 Ft/fő/nap                  
 

Menza térítési díja:
(Nyersanyagnorma: 183 Ft/nap)
2008. II. félévi térítési díj                                               265 Ft/fő/nap                                         
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